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Téma bakalářské práce: Nejdůležitější úkoly kraje a krajského úřadu před případnými 

povodněmi. 

 

Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce  X     

2 Splnění cílů práce   X    

3 Teoretická část práce  X     

4 Praktická část práce   X    

5 Formální úprava práce  X     

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

 

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

Bakalářská práce řeší problematiku úkolů kraje a krajského úřadu před případnými 

povodněmi. Téma je v obecné poloze a pro některé kraje a krajské úřady v České republice 

velice aktuální. Cíl práce je formulován nestandardně v úvodu praktické části a v obsahu není 

uveden. Jsou formulovány dva cíle. Autorka uvádí i metody, které použije pro zapracování 

práce. Zadání bakalářské práce je dodrženo. Osnova práce vytváří předpoklad pro naplnění 

zadání práce. Teoretická část shrnuje obecně dostupné skutečnosti. Autorka dokládá znalost 

příslušných zákonů, v případě specializované literatury k tématu povodní provedenou rešerší. 

Jsou uvedeny úkoly kraje a krajského úřadu. Praktická část je zpracována s odkazem na 

internetové zdroje, a to přednostně v provázanosti s podmínkami Olomouckého kraje. Velmi 

podrobně uvádí charakteristiku Olomouckého kraje ve vztahu k vodstvu. Autorka posuzuje 

současný stav protipovodňových opatření ve vybraných lokalitách Olomouckého kraje. Pro 

analýzu současné úrovně protipovodňových opatření v Olomouckém kraji využila SWOT 

analýzy. Není však provedeno ohodnocení zejména slabých stránek a hrozeb s výstupem,  
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které jsou nejvíce závažné a tedy prvořadé pro řešení. Formulované návrhy a varianty na 

opatření jsou zaměřeny na obec Troubky. Autorka prokázala základní odbornou orientaci a 

práci se zdroji v tématu. Oceňuji fotodokumentaci ve vztahu k Olomouci včetně popisu 

ikonografie. Norma ISO 690 je dodržena. Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni. 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm C. 

 

 

 

 

 

 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

 

1. Stručně uveďte, jaké jsou nejdůležitější úkoly kraje a krajského úřadu před případnými 

povodněmi? 

2. Na základě čeho jste dospěla k tomu, že právě obec Troubky je nejvíce kritickým místem 

Olomouckého kraje? 

3. Která varianta návrhu pro obec Troubky je lepší pro ochranu obyvatelstva a proč? 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace oponenta bakalářské práce:  C - dobře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 1. října 2014 

 

         

       …………………………………... 

       podpis oponenta bakalářské práce 

 

 

 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


